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GiRiş 

Gizemi  

B
ir yazar ve bilim in.�anı olarak her zaman, yeni, tanış

maya açık ve heyecan verici kavranılan, bilim insanı 

kimliğimden uzaklaşn1adan okurlaruna nasıl .,unacağım ko
nusunda kaygı duymuşumdur. Bildiğiniz gibi, kitap yazan 

bilim insanlannın belirli bir saygınlık içerisinde kalmalan 

beklenir; meslektaşlarının dognıa olarak kabul enikleri şey

 uı.aklaşmamalılôirdır. Uzaklaşırlarsa, deli ya d:ı tuhaf 
olarak algılanırlar. 

Ancak bugün yeni bir milenyuma girerken, aynı zaman

da yeni bir varoluş dünyasına da adım aııyoruz. fl.!odem bil

 kuantum bilgisayarlannın gelişi, biyolojideki buluş

lar, yüksek-hızda küresel scyah;ıt ve neredeyse anında ileti

şim insan dağarcığının sınırlannı oldukça genişletti. Çeşitli 

bilimsel, dini ve felsefi alanlarc.lan insanlar bilinı, spritüellik, 

Şamanizn1, eski esrarengiz uygulamalar. metafizik, insan be

deninin işleyişi ve diğer çeşitli alanlar arasında köprüler kur

maya haşladılar. Hana iiyle çok köprü kuruldu ki neye ina

nac;ığınıızı :ınlanıak biraz gtiç. Yalnızca profesyonel bilim 
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Dııpln<·e:ı·ı Gerç� DOn'41ıl""'* 

insanlarının söylediklerini kabul etmeli ve onl:ır.ı mı inan
malıyız' Helki de yalnızca Nobel, Pulitzer ve diğer prestijli 

ödülleri ka7.ananların ı.öylediklerini kabul etmeliyiz. Ancak 
genel yargı bize, eğer Lıöyle yaparsak, başımızın derde gire
ceğini söylüyor. ne de olsa. k<ınu lıayal gücüne ya da tanış
maya açık bir olaya geldiğinde, bu in.o;anlar diğl1lerinden bir 
adım öteye gidemiyorlar. Daha da kötüsü. baZL"l en zeki be
yinler ya çok muhafazakar ya da aşırı öny:ırgılı oluyorlar. 

Size, sözde "zeki lx.'Yinlcrin" fikirlerini öğrenmc.-ye heves
li bir topluluğa anlatmaya çalı.şııkları düşüncelenni görmez
den gelmeliyiz demiyorum. Benim gibi. bilirnsd çalışmaları
nı yayınlarken aynı zamanda gelecekle ilgili •·izyonlarını su
nan !Jilimci-yazarlardan alabileceğiniz iyi ve cıkili kuramlar 
için yeterince yer olduğudur. Hana bu vizy(>nlar ara sıra si
zi kabul edebildiğiniz sınırların iilesine taşısa ve özelükle il
ham ve umut kaynağı olsalar bile. 

Spekülatif ve hayal mah.�ulü bu kitapta, ba?J eski görü� 
ve inanışlaı-.ı dayanan yeni bilgiler sunarak bir adun daha 
öteye gitmek istiyorum. Eski simyagerler, dünyaya anl:ım 
kazandırma, onu başkalaşurma ve sihirli gizemlerini onaya 
çıkarma çabalarında, ilk olarak bu fikirlerin tohumlarını öne 
siirdüler. Bugün, bu aynı fikirlerin modern formu kendini 
kuanıum fiziğinde. nörobiyolojide ve bilgi teorisinde göste
riyor. Bu kavramlar, insanla, onun aklı ve bedeniyle, ister lıir 
g-.ılaksi kadar uzak, isterse kendi kalpleri ve be}inleri kadar 
yakın çevrelerini kontrol etme,   •·e başa çıkma 
yöntemleriyle ilgileniyor Modem bilimin he<lefı, eski simya
gerlcrin söylediklerinin birer yankısıdır. 
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Fıl!d AlaıJ l'l'olf 

Eski Simya 
Yahudiliğin otoriter üsıatları tarafından korunmuş eski ef

�anelere göre, cennetin kapısındaki melek, Adem'i Kabala 
ve simyanın tüm gizemleri konusunda bilgilendirdi. Aslında, 
simyanın, Hcnnetisizm in, Gül l laç'ın (dıığaüstü felsefesini 
insan ilişkilerine uygulayan hir dernek) ve Mast1nluğun öğ
retileri Kabalizm"in teorileriyle iç içe geçmiş durumdadır.'" 
Ve hepsinin tek hir hedefi vardır: özün ya <la evrenselin sa

fa dönüştürülmesi. Ya da özetle; düşünceyi gerçeğe dönüş
  
Kabalizm, onaçağ düşüncesini, hem Hıristiyanlığı hem 

de Yahudiliği önemli ölı,:üde etkiledi. Kutsal yazıtlar içinde, 
gizli bir doktrin olduğunu ve bu yazıtlann ancak bu şekilde 
anlaşılabileceğini öğretti. Sonuç olarak, llırisıiyan çağının ilk 
yüzyıllanndaki basit Kabalizm, karmaşık bir teolojik si.�teme 
dönüştü ve iiyle değişti ki inancını idrak edebilmek in1kan
sız hale geldi.''' Muhtemelen simya ve Kabalizm bura<la ay
nlclılar. Simyanın ilkelerini eski Mısırlılara dayandırırsak ha
ta etmiş olmayız. Kildaniler, Fenikeliler \"e Bahilliler de, Oo
ğu'daki pek çok insan gibi, simya ilkeleriyle ilgilendi. Eski 

Yunan ve Roma'da uygulandı, Onaçağ döneminde bir bilim, 
hir din ve bir felsefe haline geldi. Genelde o zamanki inanç
larına isyan eden insanlar ı1larak algılanan simyagerler, ken

di felsefi öğretilerini, alun yapma işi altında .,aklamak zonın
da kaldılar. Bu şekillle kendi sanaılannı ve inançlannı sür
dürebildiler ve ezi}'et ya da ölüm yerine yalnızca alay konu
su olmakla kaldılar. 

Ç<>ğu modem silzlük, toy, hiçbir temele da}·anma}·an, 
kimyanın kuramsal bir öncü�ii olduğu gerekçesiyle simyayı 
gözardı eder ve hedefini metalleri altına dönüştürmek olarak 
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a�·ıkl:.ır. Ancak, her ne ka<l;ır kimya simyadan doğmlıŞ olsa 
da, iki tliişünce lıilinıinin aslınd:ı lıiçbir ıırtak y:ını yoktur. 
Kinıy;ı. lıilinısel olarak k;ınıtlanabilir ve objektif sonlıçlarla 
ilgilenirken, simyanın gizenıli i\ğreıisi, saklı, sülJjekıif, soyut 
olana ve gerçekliğin daha üst seviyesine malı.sustur. Bu ger
çeklik tünı doğruların ve spiritüelliğin temelini  
tadır. BLı gerçekliği idr.ık etmek ve farkına varnıak, tiim sim
yagerlcrin hedefıydi. hala d;ı öyle. Onlar bu hedefe Mag
num Opus ya da Büyük iş - !\1utlak Farkın,lalık dediler. Bu 
tüm Güzelliklerin Güzeli, tüm Sevgilerin Sevgisi, Yücelikle
rin Yüce�i olarak görüldü. Ona tanık olm:ık. bilincin radikal 
bir biçinıde değişmesini ve sır.ıdan günlük algı sc.-viyesini 
(bakır), gizemli üstün algı seviyesine (alun) clönüştürmeyi 
gerektirdi. hüylccc her ııbjc keııdi kusursuz orijinal formun
cl;ı -1\lutlak, Kutsalların Kutsalı halinde- algılandı. 

Bu  ıı süreci, Magnum Opus, birdir ve aynı an
da hem maddesel hem spiritüeldir. Bu gerçek gencide göz
den kaçınlır. Bazı yorumClılar. simyanın tam IJir spiritüel di
siplin olduğunu iddia ederken, diğerleri yalnızca altının do
ğal nıı yoksa üretim mi, üretimse kimin tarafından üretildi
ğini arJştırmakla meşguldür. Her iki tutum <la yanlıştır. Çün
kü kimyasal düşüncenin ıemt:linde, gi>rünen ve görünme
yen, yukansı ve aşağısı, madde ve ruh, gezegenler ve me
taller ara5ın<la kati gerçekler olduğunu anlamak zorundayLZ. 

Eliph:ıs !.evi, Transcendental Magic adlı kitabında şöyle 
diyor: 

Büyük iş, her şey bir yana. insanın kendi yaraıu�ıdır. yani 
tüm iktidannın ve ııeleceğinin tam bir fcthiuir; <>zellikle ira
d.,sinin kusur.1u7. özgür lıırakıl.ııdır. Evren.o;el Sihirli Aracısı 
üzerindeki tüm güctlnü ıeının eder. Eski fuozollar ıarafindan 



l'Tl'd Aluıı 11'o!f 

ilk Madclc adı alunda saklanan bu Ar:ıcı. değişebilen ıruıd
denin rormlannı belirler , . ., biz l>ıınun yan•ınıalarına, meta

lik d<inüşüm ve �.\•rense( Tıp ta r.ı.,ılanz.'" 

•insanın kendi y:tr.ıtılı.şı" süreci, u insanın ilkel ya da ori
jinal imajı ile haşlar. Bu imajı yaraınıak l1iraz çaba gerektirir. 
Bana kalırsa, bunu yapmak için bazı senıbolik araçlar kul
lanmanuz gerekir. İbrani alfabesi, gereken araçları bulmuş 
hile. Cris Mc1nnastre, lsr.ıet Regardie'nin ·ıne Golden Dawn 
adlı eserinin beşinci baskısına yazdığı önsözde şöyle diyor: 

Bana kalırs.1 işe . . . lbr.ıni alfabesini ezberleyerek başla)·ın. 
Bu sL�ıemdc. ihranice alfabesi lıiçl>ir dini ya ı.la mezhepsel 
anlanı içermiyor. Harfler. ·genel" ve "kutsal" semboller -i\: 
dünyaya giden güçlü yollar olarak- kahııl ediliyor ve hiçbir 

dogma veya e7.ol"rik dini kurumla ilgili değil.''' 

Eski tasavvııfçular, hu İbrani harflerini, cvrerısel birer kod 
olar.ık gördüler ve bu yüzden kendilerini, onıın anlamını 
çözmeye adadılar. Amaçlan, en ilkel insanoğlunun imajını 
yaratmaktı ve bıınu yapmak için sembollerin kendi içlerine 
hayaıa gelmesine ve spiritüel ve maddesel 'Varoluşa yeni lin
glirüler kazandırarak bağlantı   izin vermeleri ge
rekti. Başarabilselerdi, farkındalıklı insınlar olacaklardı. 

Bu farkındalık, kadın ve erkeğin l'ann siluetinde yaratıl
dığına dair Tevraı'a ait bir sözden geliyor. Bu yi.izden, tann
sııl yaşam insanın içinde var olmalı: hu tanrısal var oluş in
san bedeninin her parçasında onaya çıkmalı ve farkına va· 
rılmalı. Bunun üzerine tamamen farklı lıir ı:ısavvuf, Tann si
luetinde, Adem'e ( ıır.ı,p D'TN.) dönüşür.  gö
re, Adem'den tüm insan yaşanu doğııyor. 
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l lzıı11 ı;ırihi boyunca, Kabaliznı in�an gelişiminin iki dün
)'••sını y;ı da aş;ımasını birbirine bağlanıa}·a <;:ılıştı. İlk dı.inya 
ilkt·I nıit<>loji, ikinl·i ise spritüel ifş;ıdır."' ı�·imi<:deki nıitoloji 
tl(i11yasının farkına varmadan spiriıüel olarak aydınlanmaya 
ç;ılışmak ciddi bir hatadır. Bu işe kalkışan insanlar genelde 
kendilerini bir "şeytanla savaşan" ya da "kötüden korktukla
rı bir dünyanın" içinde bulurlar. Cari Jung, l>u nıitı>loji yok
sunluğuna "gölge" denıişıir. Isac l.uria'nın Safed'dtc> bulu
nan (giinümüzde İsrail) on altıncı yüzyıl Kabala okulu hunu 
açıkç-.1 vurgular. ls:ıac Luria'ya göre yaratılış. lann Kendini 
Kendinden lıayal edilmc.�i imkansız bir göndergesel döngi.ı
dcn geri çektiği anda başl;ımıştır.''' Bu geri çekilme ile kut
sal bir ışık sızar ve var <>lan ilk boşluğa yayılır. Bizim içinde 
bulunduğumu1. üç boyutlu ge<:egen, hu ilkel gezegenin ge
lişmiş halidir. Ve Adem -ilk insan- bu ışıktan var olmlışrur. 
Gö:derindcn, ağzınllan. burnundan ve kulaklanndan, klışa
tılmamış ilkel bir ışık yayılır. Olağanüstü IJir gizem içinde, 

bu ilkel ışığı içeren özel damarlar oluşur. Bu ılamarlar, ilkel, 
kaynağa bcn<:er bir maddedir. Ancak ilkel, nıaddesel damar
lar kırılır ve kaos ö<:gür kalır. Bunun sonucunda insan, 
Adem'in zihinsel bir izdüşümü gibi, yer-zamana düşer. 

Ruh ve  Yeni bir Vizyon Yarıtmak 
Böylece günümüzde bu gizemler hal;ı sürüp gitmektedir. 

Modern dünyada ne kadar zeki olursak olalım, görünenle 
görünmeyeni birbirinden ayıran önüniin ark;ısına asla geçe
meyiz, tabii kendimizi eskiler tarafından öne sürülen yola 
teşvik etmediğimiz sürece, Gizemlere. Sorular, onlan ilk or
taya atanlann zihinlerini ne kadar meşgul eniyse, günüm(iz
de hala o kadar mcr:ık uyandınrlar. Biz nL-yiz; Zeka nedir> 
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f·nxt Ala•ı Wulf 

K.ayn:ığımız ne? Yaşamın amacı ne? Biz hala kendi kişiı;el 
dönüşümümüz için araçlar :ırıyoruz . Kişisel gelişiın kiıapları 
r::ın:ınmızı dolduruyor. Maddesel ilıtiyaçl:ınmız karşılansa bi
le. çoğumuz keııclinıizi, maddesel bir dünyaya sıkışıp kal
nıış, yüreğimizdeki boşluklarla kaybolmuş ve çaresiz hisse
diyoruz. 

Eskiler bu sorulara yanıı hulabildi mi? Bulamadıklarını 
stiylemek bize düşer mi? Modem. "objekıir' bilime dayalı zi
hinlerimizle. eski simyagerlerin bilgeliğini, keşiflerini anla
yabilecek kapasiıeye salıip miyiz' fizikçi Wolfgang Pauli bir 
keresinde, bilim insanlarının on yedinci yüzyılda, her şeyin 
objektif bilimle anlaşılmasına \-:ılışuklan sırada fazla ileri git
tiklerini sö}·ledi. l ler türlü zeminden öznel görüşü ayırdığı
nız and;ı, çok şe}' kaybolur. ·ı·ıpkı modem sözlüklerin sim
yayı yalnızı:a kimyanın öncü bir gölgesi olarak  
ri gibi, modern bilim de sübjektif \·alışmayı, objekıifin bir 
yansıması olarak gösıermeye çal�tı. Pek çok bilim insanı da 
dahil hazılanmız yeni objektif maıeryalizme kaıılmıyoruz. 
Dizler, ııpkı llizden önceki simyagerler gibi, materyalızmdcn 
çok daha zengin bir şeyin evrenden sorumlu olduğuna yü
rekten inanıyoruz. 

öyleyse, modern dünyada önünün öbür yanına geçebi
lir miyi7.? l:lu kitapla, geçebileceğimizi gösteriyorum. Dona
nımlı bilgi ve modern fizikten, tizellikle de kuanıum fiziğin
den gelen modern vizyon ile eskilerin bilmiş olabilecekleri 
şeyi biz tekrar keşfedehiliriz. ·rck ihtiyacımız olan birkaç te
nıel kavram, eski düşünce şeklini, yeni bir düşünce şekliyle 
görmek. Görmenin bu yeni yoluna ben yeni simya diyorum. 
öyleyse biz de kendimize yeni simyagerler diyebiliriz. 

Beni yeni bir simyager olarak düşünebilirsiniz. Aslında, 
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ben kendımi atalarımla büyük lJir uyum içerisinde görüyo
rum. Hafı7.amı yokladığım zaman, bu ilginıe dair pek çok 
eski bilgi aklıma gcliyor.·Oldum olası sihir ve dönüşünıle il
gilendiğiıııi fark ediyorum. 

Oturduğum ap:ınmanın önündeki yolda oyun oynadığım 
bir günü haurlıyıırum. !>dha henüz sekizime basmışım. Mer
divenlerin tepesinde durdunı ve birinci kanan, on dokuz

  merdivenden atlayıp aşağıya uçup uçamaya�;ığımı dü
şündünı. Sonrd hiç duraksamadan, ayaklanmın yalnız�;ı 11a
samaklann ucuna dcıkunacağı şekilde aşağıya kaydığımı lıa
tırlıyorum. Bir anda alı kata inmıştinı, ne ıırabzanlard do
kunmuşıunı ne de basamaklara basmıştım. 

Büyüyüp o gün ne yapcığımı hatırladığımda, buntın 
mümkün olmadığını fark enim. Bacaklarım, yüzüstü yere 
çakılmadan bir uçtan diğerine gidecek kadar uzun değildi. 
Bu yalnızca bir hayal miydi, yoksa ben gerçekten bir uçtan 
bir uca uçmuş muydum? 

Gençlik yıllanm boyunca sihir ve hayale olan ilgimi ko
rudum. Bu ilgi heni, dünya konusuncla arkadaşlarımdan bi
raz daha farklı düşünmeye itti. Beni kuantum fiziğine ve so
nuç olarak da bu kitabı yazmaya götürdü. 

Kesinlikle yalnız değilim. Sizden bugün, tıpkı binlerce yıl 
önce olduğu gibi, pek çok bireyin -bazen toplu olarak ba
zen yalnız- evrenin bilmecesine gizemli, sihirli bir çiizüm 

bulmak için uğraştığını bilmenizi istiyorum. Onlar, somut 

olan na�ıl net bir biçimde onaya konabiliyorsa, soyutu da 
öyle mutlak bir biçimde onaya koyacak saklı, soyut ve üs
tün bir gerçeklik peşindeler. 
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Bu KJtap ve  Öykün•iz 
Düşünceyi Gerçeğe Dön(iştürmek'ıe aklın. hcdene hüc

resel, moleküler ve nöral-molekülcr boylılıa nasıl girdiğini 
\'c neredeyse onlın beden olduğuna inanmanıza sebep ola
<·ak bir nı1.ak hazırladığını göreceğiz. Aklın kendini bedenin 
iiıesinde his.seıtiği bu gerçeklik, aklın ve bedenin nasıl bir 
simya laboraıuarında çalışır gibi işlediğine dair yeni iingörü
ler kazanmanızı sağlayacak. Hiçbir zaman göremeyeceğiniz 
IJir laboraıuar gibi simya laboraıuan hayal ve bilinçalu dü
şüncelerimizde oluşur. Bu laboratuarda gerçek/hayal denen, 
akıl ve bedenimizi ayrı özlüklere bölen, sihirli, ancak sürek
li bir adım ileri gidebilen bir sınır  iiğrencrcğiz. 

Sonr.ı, gerçek/hayal aleminin sınırlarındaki deneyleri yü

rütmeyi i>ğreneceğiz. Bu deneylerin sonuçları, yeni bilgi ve 
yeni dön�üm ihtimallerini doğuracak. Bu bilginin hayalle
rimize dahil oluşunu ve daha da önemlisi uyanan düşünce
lerimizi deneyin1leyeceğiz. Bu da bizi yaşama ve zamana 
dair yeni bir bakış açısına ulaştıracak. Zaman makineleri bil
gi toplamak için geleceğe ve bu verilerin doğruluğlınu ispat
lamak için geçmişe uzanırken, bizler beynimizin nasıl işle
diğini anlayac:-.ığız. Bu gelecekten-geçnıişe-geçmişten-gele
ceğe bilgi dönüşümünde anlan1ın nasıl oluştuğunu ve hu 
anlamın, hem kişisel heııı de global olarak, dünyada fiziksel 
deneyimlediğimiz ve inandığımız şeyleri nasıl değiştirdiğini 
göreceğiz. Son olarak, yolculumuzu yeıli bir akıl, ruh ve be

den vizyonu ile tamamlayacak ve bilinçli kullanıldığı ıakdir
de içimizdeki amaç, yaratılış ve dönüşüm güçlerinin günlük 
yaşama nasıl anlam kanığına dair yeni bir bakış 3\'L�ına sa
hip olacağız. 

Kısacası. bu kitapla birlikte amacını, akıl ve l>edeninizin 
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alıında. içinde drama, coşku, mizah, zeka, hayal ve gerçek
lik hanndıran görkemli hir öykü yaııığıdır. Bu öykü, en az 
evrenin öyküsü, özellikle de yaraıılışı, dönüşümü ve niha
i amacı kadar değerlidir. Ve çoğu öykü için bir dinleyici ve 
bir anlatıcı gerekirken, sizin öykünüzde dinleyici ve anlaııcı 
tek bir kişidir. Burada, kendinize bir öykü anlatmaya haşla
dığınız anda -sizi de içeren bir öykü- si7. olmadan bir evre
nin de varolmayacağını anlayacaksınız! Ve adı "siz" olan hu 
öykünün, yaşam panaromasını nasıl önünüze serdiğinizi 
-hana evren-siz olamayacağını- düşüncenin gerçeğe kuL,al 
dönüşümünü anlamak için gerekli nihai hedefımizi görece-
- . gız. 

Böli  Koıusunda 
Daha önce açıkladığım gibi, senıholik anlamları sebebiy

le her bölümü bir lbrani harfi-sembolüyle açtım. İnanıyorum 
ki her harfın kuı.sal anlamı. yalnızca yeni simyanın kendi.,i
ne değil, aynı zamanda bölümde anlatılan konuya dair an
layışımızı da zenginleştirecek. Özetle: 

M Aleph: olanaksız yaşam-ölüm ilkesi, her şeyin meydana gel
diği boşluk''• 

l Bayt: ilk ya da ilkel ıaşıyıcı, bir şeyi diğerinden ayıran ilk 

eylem 
l Ghimel, ilk ya da ilkel hareket, ıohum benzeri bir ani ey

lem ya da tek haml<·lik sıçrayış 
-r Oalleı: bir yola ya <la lı:ırekeıe giden anın: ya da direniş, ilk 

direniş ya da ataletin niteliği"' 
n Hay: ilk yaşam rurmu 
ı Vav ya da waw; S<>n.,uz doğurganlık ya da sonsuza dek 

klonlama becerisi 
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t Z.ayn: ilk imkan, imkanların oh ışabileceği kavram 
n Hhayt: btı imkanlan hir araya ıoplama ya <Ja hir lıavuz oluş

ıtırnı:ı 
o Tayı: OO)'lc hir birlikıelikıen gelen ilk gerçek yapı 

Toplamda yirmi yedi İbrani harfi-sembolü var. (İlk   
iki ıanesi standart İbrani alfabesini oluşturur. Sonraki beş 
harf. diğerlerirıin ıekrandır, anc;ık sözcüklerin sonundaki 
kullanımını belirlemeleri açısından değiı;ik yazılırlar.) Bu 
harfler, her sırada dokuz harf olmak üzere üç sıra halinde 
düzenlerırniştir. İlk sırada ilk dokuz harf yer alır. Diğer iki sı
ra, ilk dokuz harfin yanstmalarıdır ve benzer anlamlard sa
hiptir. SırJlardaki fark, sembolün evrimine göce değişir. Bu 
yüzden özgür ruh aleph ( l'l ) kısıırılm� ruh ya da var oluş 
yod'a ( > ) dönüşür ve bir sonraki seviyede kozmik aleph 
qofa ( p) dönü� ve ruhun kısıınlnıış özüyle olan uzlaşma
sı gerçekleşir. 

Btiylece. Adeııı'in (Adam Kadmon) İbranice'de 1lD"'P oııc 
sembolik bir anlamı olduğunu görüyoruz. Bu ismi İbr.ırıi
cc'de sağdan sola doğru okunlluğunda harfler sırayla şöyle 
oluyor: aleph-daUet-mem (Adam), qof-dalleı-mem-vav-nun 
(Kaclmon) Özeıle, aleph direnç demektir (dallcı ve mem) 
ve sonuçta l>u bilinç direncini, ko1.mik imkanlara dönüştü
rür. Bunun çtizülümü, kozmik kaderi, direnç süresince sıç
rayan lnıantum ile onaya çıkan olanaksız yaşam-ölüm iUle
si ve kozmik olarak aydınlanan insanoğlu'nun sonsuz do
ğurganlıktaki bilincin var oluş dirı.,,cidir. Bu yüzden, Adem 
(Adam K.adıııon) farkındalığı, aklın maddeye dönüştürüldü
ğü kutsal süreçten doğar. 
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Böhlmler  JC• Bir Not Daha 
Düşünceyi Gerçeğe  IXilümlerin her hi

ri aklın maddeye dönüştürülme sürecinin geneliyle ilgili be
lirli IJir düşünceyi anlaııyor. Bu yüzden her l>ir bölümü, tek 
başına hir makale olarak düşünebilirsiniz. f:ski tasavvufçula
nn bildiği gibi, bu bilgiler  aklını oldukça zorlar, özel
likle de bugün, "c>hjckıif' bilime bu kadar saplandığımız bir 
dönemde. Du yüzden, dilerim en zor bulduğunuz bölümle
ri tekrar ıekrar okumak için zaman ayınrsınız. Bu okuma sü
recini tekrarladığınız takdirde, aklın maddeye dönüşümüyle 
ilgili ruh ve bilime dair daha geniş hir anlayışa sahip olaca
ğınızı düşünüyorLım. Daha da i\ncmli�i. l>izirn eski, kabul 
gt\rmüş inançlarınuzdan bir kez aynldığınız anda, kendinizi 
ve yaşanuruzın öyküsünü yepyeni hir pcnccrL'C.lcn göı ııeye 
haşlay-.ıL'lğıruzdan eminim. 
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BöLÜM 1 

Boşluk:  

 İlkesi 

Cennetin krtıllığına giderı yolıın 

scrıirı içinde olduğunu fark et. 

luke 1721 

 sımyanın asıl fikri, burad:ı sunulan tüm fikirleri 
 hirbirine bağlayan ip, bütünlük kavramında yatar: her 

�eyin aynlmaz hüıünlüğü. Yani bu şu anlama geliyor; cen
netin dünyadan, aklın bedenden, iradenin kadercilikten, ya
şamın ölümden ve içerde ve dışanda onay;ı kcıyduğumuz, 
lıir .,ınır çizgisinin, bir ulusun, bir adanın, bir zarın, bir böl
genin, her şey dahil diğer ıüm ikili kavramların, tüm z.ıdık
lann birbirlerinden ayn oldukları düşiinccsi başlıca gerçek 
değiltlir. 

Ancak, biz bu sım farkında olmadan içimize gömmeyi 
sürdürüyoruz. Sı:ırükoyu korumak için bilmeden �-alışıyoruz. 

 


